JEGYZŐKÖNYV
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. április 29-én (Csütörtök) 11.00 órakor
- a soros közgyűlés előtt - tartott soron kívüli nyílt üléséről.

Az ülés helye:

Medgyaszay Ház
Nagykanizsa, Sugár u. 5.

Jelen vannak:

Balogh László, Bárdosi Gábor Jenő, Bene Csaba, Bicsák Miklós, Bogár
Ferenc, Böröcz Zoltán, dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, Cserti Tibor, dr.
Fodor Csaba, Gyalókai Zoltán Bálint, Halász Gyula, Horváth István,
Jerausek István, Karádi Ferenc Gyula, dr. Károlyi Attila József, Marton
István, Papp Ferenc, Papp Nándor, Polai József, Röst János, Szőlősi Márta
Piroska, Tóth Nándor képviselők.

Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Tuboly Marianna jegyző, dr. Gyergyák Krisztina aljegyző,
Bakonyi Tamás osztályvezető, Rodekné Hederics Erika megbízott irodavezető, Maronicsné dr. Borka
Beáta osztályvezető, dr. Müller János osztályvezető-helyettes, Somogyi Ottó osztályvezető, Junger
Mónika osztályvezető-helyettes, Halmos Csaba ügyintéző, Tácsi Hajnalka osztályvezető, Tárnok
Ferenc osztályvezető, Deák-Varga Dénes városi főépítész, Horváth István divízió vezető, Stadler
Petra pm. személyi titkár, Kámán László vezérigazgató, Gáspár András vezérigazgató, Prof. dr.
Bátorfi József főigazgató, Karácsony Károly ügyvezető, Szita László könyvvizsgáló.

Marton István: Megállapítom a határozatképességet, és mint a kiosztott anyagból kiderül, egy
témába soron kívüli ülést kell összehívni a soros ülés megkezdése előtt. Ez pedig konkrétan a
„Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” című pályázat benyújtása. Ez gyakorlatilag a harmadik
kórházi pályázatunk, ugye, mint köztudott, az SBO, tehát sürgősségi betegellátási osztályra nyertünk
először, összességében egy jó félmilliárdos pályázatból bő 450 millió volt a nyert pénz. A napokban
megnyertük a nagypályázatot, aminek 5.000 forint híján 2,9 milliárd forint a támogatási része.
Természetesen az egészen belül ott van, hogy 10% önrész kell és hát ez az utolsó is, ha átmegy, a
harmadik, ez a legkisebb egyébként értelemszerűen, akkor mintegy 4 milliárd forintos kórházi
beruházásra kerül sor, ami már ugye el is kezdődött és várhatóan két, esetleg két és fél év alatt a
legnagyobb is befejeződik. Na ennek a harmadik témája lenne, ami miatt a soron kívüli közgyűlést
összehívtam. Jelentkezőt nem látok, aki el tudja fogadni napirendként, az kérem, nyomja meg az
igen gombot.

A közgyűlés 16 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő
határozatot hozza:

172/2010.(IV.29.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi napirendi pontot
tárgyalja:
1. A NYDOP-2009-5.2.1/C jelű „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése”
című pályázat benyújtása (írásban)
Előterjesztő: Marton István polgármester
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1. A NYDOP-2009-5.2.1/C jelű „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” című pályázat
benyújtása (írásban)
Előterjesztő: Marton István polgármester

Marton István: Hozzászóló a témához, hát nem tudom, a szakbizottsági elnöknek adnám meg
először a szót, ha óhajt szólni. A rehabilitációs szolgáltatás, tehát az a 200 milliós, kvázi utolsó
kórházi pályázatunk.
Dr. Csákai Iván: Bizottságunk nem tárgyalta, hát személyes véleményem az, hogy erre nagyon
nagy szükség van.
Marton István: Egyetértünk, elnök úr. Hozzászóló?
Bárdosi Gábor Jenő: Elnézést mindenkitől, hogy most ilyen előtte pár perccel kiosztott anyaghoz én
is keresem akkor a hozzászólni való anyagrészeket. Első és legfontosabb talán, hogy a közgyűlés
legutolsó döntése március 31-én az volt, hogy ha határidőn belül visszakerül hozzánk a beltartalmát
is taglaló azon előterjesztés, ami nyomán a pályázatot talán érdemben, ha áttekinteni tudták volna
képviselőtársaim és jó magam is, akkor láthatnánk, hogy tudunk-e pályázni vajon arra a 200 millió
forintra, amire ahogy a képviselőtársam, bizottsági elnök mondta, szükség lenne. Az elmúlt
közgyűlésen Tóth László képviselőtársam arra hívta fel a figyelmet, hogy ezt a pályázatot talán egy
közbeszerzési eljárással nyertes pályázatot, nyertes pályázatíró után kellett volna egyszer ugye
érdemben tárgyalnunk, most itt született már előtte egy olyan döntés, amelyre Fodor
képviselőtársam ugye csak annyit kérdezett, hogy a tulajdonos netán nem-e egy ciprusi cég? Ami
egyébként nem zárná ki azt, hogy ez még egy jó pályázatírás lenne, azonban jómagam felhívtam
arra a figyelmet, hogy nagyon nagy esélye kórházunknak még akkor sincsen, hogyha az ÁNTSZ az
elmúlt egy hónap alatt megadta volna azt az engedélyt, amivel az ágyszám csökkentést a
rehabilitációs osztályon végre lehetett volna hajtani, hogy a tényleges pályázatban elnyerhető
összegre lehessen érdemben jó pályázatot benyújtani. Én azt gondolom, hogy miközben minden
pályázatát a kórháznak, ahogy a múltkor is elmondtam, a teljes frakciónk is, ahogy a közgyűlés
szinte valamennyi tagja mindig támogatott, nemcsak most, ebben a ciklusban, hanem a korábbi
ciklusok is, kórházunk fejlesztését fontosnak tartották és mégis azt mondom, hogy nagy tisztelettel
kérem képviselőtársaimat, hogy fontolják meg, hiszen ebben az évben már többször a költségvetés
vitájánál is elhangzott az, hogy feleslegesen ne költsünk pénzeket. Egy nem nyertes, szinte biztosan
állíthatom, hogy nem nyertes pályázatra 9 millió forintot véleményem szerint felesleges kiadni.
Köszönöm, egyelőre most így röviden két percben előtte, a közgyűlés előtt megkapott anyagra
ennyit.
Marton István: Hát eddigi pályázataink nem támasztják alá képviselő úrnak az aggályait. Ez ugye az
összes összegen belül körülbelül 5%-át tenné ki, de én úgy gondolom, hogy a kis pénz is jó pénz és
a 200 millió azért nem is annyira kis pénz, ha nem százalékosan, hanem abszolút összegben
nézzük. Képviselő úrnak újból megadom a szót, mert jelentkezett. Vagy csak tévedés?
Bárdosi Gábor Jenő: Nem, valóban kértem. Polgármester úr, a pénzügyi dolgokban vitatkozni
sohasem volt részben ingerenciám, részben vitára sem gondoltam, hogy polgármester úrral
pénzügyi dolgokban vitatkozzak, nem csak a korára, hanem a tapasztalatára tekintettel sem. Én arra
hívtam fel a figyelmet, hogy a pályázat beltartalmának olyan pályázatnak kell lenni, amelyik esélyt ad
arra, hogy nyerjünk. Amikor az ÁNTSZ az elmúlt egy hónapban nem engedélyezte azt, hogy egy, a
rehabilitációs osztály ágyszám csökkentésével legyen beadható a pályázat és legyen esélye esetleg
nyerni, olyan és nem sorolnám fel már október-november és idén beadott nagy rehabilitációs
intézményekkel szemben, mint a Győr-Sopron megyei, mint a Vas megyei, mint a Zala megyei
különböző rehabilitációs intézetek, azzal szemben kórházunknak bár szüksége lenne egy nyertes
pályázat esetén ennek a bővítésére, a rehabilitációs osztály bővítésére, amit egyébként, még
egyszer mondom, szívügyemnek tekintek, de felesleges 9 millió forintot most erre, mivel szakmailag
megalapozatlan a pályázat, nem gondolnám, hogy ki kell fizetni és a szakmailag megalapozatlan azt
csak nem arra mondom, hogy azok, akik készítik, azok rossz pályázatot adnak be, hanem erre a
tényre, ami most van, nem tudnak jó pályázatot beadni, ezt értse meg minden képviselőtársam, erre
próbálta felhívni a figyelmet Tóth László és jómagam is az elmúlt közgyűlésen. De egyébként
megkérdezném, ha már itt van, kórházunk igazgatója, hogy az én általam elmondott szakmai
dolgokra egyébként hogyan reagál?
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Marton István: No hát, ha nem lesz több hozzászóló, márpedig nem látok, akkor megadom a szót
majd főigazgató úrnak is, de ehhez meg csak annyit, hogy ugye a cím, ez a rehabilitációs
szolgáltatások fejlesztése, de itt egészen konkrétan a pszichiátriai osztály rehabilitációs részlegéről
van szó és ha pályázatoknál, maradjunk csak a kórház pályázatainál a nagy nyertes, 2,9 milliárdos
pályázatunk, amit azért arányaiban ha megnézzük és itt talán nem is árt róla egy pár mondatot ejteni.
22 kórház nyert, abból a legkevesebbet, az eredetileg kért összegből a mi kórházunknál vettek le, és
hogyha abba gondolkodok, hogy a pályázatírást, az ugye 40 millió forintért is megcsinálhattuk volna,
ezzel szembe került 6 millió forintba, már ott 34 milliót nyertünk, tehát én úgy gondolom, hogy
kockázat nélkül nincs győzelem, de ez reális kockázat, hogy ez a pályázatunk is nyerjen. Főigazgató
főorvos úrnak adom meg a szót.
Prof. dr. Bátorfi József: A polgármester úr részben már megválaszolta a kérdést, de kérem,
adjanak lehetőséget arra, hogy részleteiben a választ az orvos-igazgató úr adja meg, mert közöttünk
a munkamegosztás oly módon történt, hogy ezt a pályázatot ő koordinálja.
Marton István: Való egy igaz, ez szakkérdés főigazgató úr, akkor az orvos-igazgató urat, éppen
nem látom, most már látom. Parancsoljon, Brünner doktor.
Dr. Brünner Szilveszter: Nagyon köszönöm Bárdosi képviselő úr hozzászólását és ebből is azt
látom, hogy rendkívüli módon próbál képbe kerülni a kórház ügyeivel kapcsolatban, de azt
gondolom, hogy ebben a kérdésben egy kis helyesbítést kell, hogy tegyek. A Nyugat-Dunántúli
Operatív Program ezen pályázata a rehabilitációs ellátást célozza meg. Az, hogy rehabilitációs
ellátás, rendkívül sok kérdést takar, illetve széles háttere van. Rehabilitáció nem csak a
mozgásszervi rehabilitációt kell, hogy jelentse, hanem természetesen a pulmanológiai, a kardiológiai,
a neurológiai és a pszichiátriai akkut betegellátás utáni rehabilitációt is kell, hogy jelentse. Kórházunk
nem csak mozgásszervi rehabilitációs osztállyal rendelkezik, ezt nagyon jól tudja a Bárdosi képviselő
úr is, hanem a pszichiátriai osztály is rendelkezik, mégpedig 29 rehabilitációs ággyal. A pszichiátriai
betegek ellátása tehát Nagykanizsán akkut és krónikus ágyakból áll. Jelenleg ez a pályázat a
pszichiátriai osztály rehabilitációs ágyainak a fejlesztését célozza meg. A megvalósíthatósági
tanulmány elkészült, a kórház menedzsmentje szerint jó anyag készült és válaszolva arra is, hogy a
pályázatíró cég jelenleg a magyarországi pályázatíró piacon második, harmadik nagyságrendű cég.
Tehát azt gondolom, hogy arra kérem a képviselőtestületet, hogy ezt a pályázatot egy jó szakmai
előkészítés után legyenek kedvesek támogatni. Nagyon köszönöm.
Marton István: Orvos-igazgató úr, az Ön kérésével egybecseng az én kérésem is. Több hozzászólót
nem látok, aki el tudja fogadni, kérem, nyomja meg az igen gombot.

A közgyűlés 19 igen, 1 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő
határozatot hozza:

173/2010.(IV.29.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
1. Elfogadja a NYDOP-2009-5.2.1/C jelű „Rehabilitációs szolgáltatások
fejlesztése” című pályázat műszaki tartalmát jelen előterjesztés szerint,
költségvetését jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerint, a
fejlesztés ütemezését a 2. számú melléklet szerint.
2. Jóváhagyja a Polgármester által a PANNON PROJECKT TERVEZŐ ÉS
SZOLGÁLTATÓ Kft.-vel a Közbeszerzési Szabályzat szerinti 3 árajánlat
megkérése és ellenjegyzés nélkül megkötött szerződést a 3. számú
melléklet szerint.
3. Dönt arról, hogy az NYDOP-2009-5.2.1/C jelű „Rehabilitációs
szolgáltatások fejlesztése” című pályázat benyújtásához 10 % önrész,
maximum 20 millió forintot a 2010. évi költségvetési rendeletben
biztosítja a fejlesztési hitel egyidejű megemelésével.
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Felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetés soron következő módosítása
előterjesztésében a fenti kiadási és bevételi előirányzatot szerepeltesse.
2010. április 30.
Határidő:
Felelős :
Marton István polgármester
(Operatív felelős: Pályázati Iroda vezetője
Prof. Dr. Bátorfi József főigazgató
Tácsi Hajnalka, a Gazdálkodási Osztály vezetője)

Marton István: A mai soron kívüli közgyűlésünk véget ért. Azt hiszem, hogy szünet nélkül, mert
talán még nem olyan fáradt a testület, egy közgyűlés után, ami egy teljes napirendet tett ki, szünet
nélkül megkezdhetjük a soros ülés munkáját.

Marton István polgármester az ülést 11.25 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel
alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó szerint tartalmazza.)

Marton IstvánDr.
polgármester

Tuboly

Marianna
jegyző
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